Huishoudelijk
reglement

Versie 22-10-2021

Voorwoord
Beste lezer,
Voor je ligt het Huishoudelijk regelement van scouting Norvicus. Dit regelement is bedoeld en in
te zien voor alle leden van Norvicus. Dit Huishoudelijk regelement is een aanvulling op de
statuten van scouting Norvicus en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Mocht
dit Huishoudelijk reglement in strijd zijn met de statuten, dan wordt de betreffende bepaling in
het Huishoudelijk reglement als nietig verklaard.
Het Huishoudelijk reglement van scouting Norvicus moet voor iedereen inzicht geven over hoe
Norvicus intern functioneert. Daarom is er een extract van de statuten van Norvicus in het
Huishoudelijk reglement opgenomen. Dit is gedaan om voor de leden inzichtelijk te maken hoe
Norvicus werkt. Dit is maar een klein onderdeel van de statuten. Voor het volledige beeld zijn de
statuten zelf.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur scouting Norvicus
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1 Structuur scouting Norvicus
1.1 Vanuit Huishoudelijk reglement Scouting Nederland en statuten Norvicus

De volgende bepalingen staan in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland (SN) en in
de statuten van scouting Norvicus. Deze bepalingen kunnen niet via het Huishoudelijk reglement
scouting Norvicus worden aangepast en staan daardoor alleen ter info.

Leden volgens Scouting Nederland

1. Scouting Nederland erkent de volgende 3 leden
a. Jeugdleden
i. De leden van de jeugdspeltakken.
b. Kaderleden
i.
Alle bestuursleden.
ii.
Alle leidingleden.
iii.
Iedereen die een andere functie uitoefent binnen scouting Norvicus, met
toestemming van de groepsraad.
c. Buitengewoon leden
i.
Alle leden die geen jeugd- of kaderlid zijn.
2. Jeugdleden worden door een ouder of een 18+-jeugdlid uit hun speltak vertegenwoordigd
in de groepsraad.
3. Buitengewoon leden kiezen een vertegenwoordiger uit hun speltak die namens hen als
kaderlid in de groepsraad deelneemt.

Bestuur

1. Het groepsbestuur bestaat ten minste uit:
a. de groepsvoorzitter;
b. de groepssecretaris;
c. de groepspenningmeester;
d. de groepsbegeleider.
De functies van groepsvoorzitter en groepsbegeleider zijn onverenigbaar met de functie
van leidinggevende bij een speleenheid.
2. Het groepsbestuur wordt door de groepsraad benoemd uit de leden van de vereniging.
De groepsraad stelt het aantal leden van het groepsbestuur vast. Het groepsbestuur
bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste zeven (7) leden.
3. Leden van het groepsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3)
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale zittingstermijn is negen (9) jaar.
Elk jaar treedt een derde (1/3) of daaromtrent van de leden van het groepsbestuur af
volgens het door het groepsbestuur opgemaakte rooster van aftreden. Indien een lid van
het groepsbestuur aftreedt voor het einde van de termijn waarvoor hij was benoemd,
wordt door een tussentijdse benoeming in zijn vervanging voorzien. Degene die
tussentijds wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van de
voorganger in.
4. Voor zover niet anders is bepaald worden de besluiten van het groepsbestuur genomen
met een eenvoudige meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de
helft (1/2) van het aantal leden van het groepsbestuur aanwezig is.

Vlootraad

1. De vlootraad bestaat uit:
a. Het groepsbestuur
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2.
3.
4.
5.
6.

b. De teamleiders van de aangewezen speleenheden zoals beschreven in het
Huishoudelijk reglement Scouting Norvicus.
De vlootraad vergadert ten minste vier (4) maal per jaar.
Het groepsbestuur draagt zorg voor het bijeenroepen van de vlootraad.
De vlootraad is bedoeld voor overleg tussen het groepsbestuur en de teamleiders
betreffende de aansturing van de groep.
De vlootraad mag alleen adviezen aan de groepsraad geven.
De vlootraad heeft geen besluitrecht.

Groepsraad

1. De samenstelling van de groepsraad is geregeld in het huishoudelijk reglement van
Scouting Nederland en bestaat uit de kaderleden alsmede één (1) afgevaardigde namens
elk van de leeftijdsgroepen van de vereniging.
2. Het groepsbestuur draagt zorg voor de bijeenroeping van de vergadering van de
leeftijdsgroep waarin de afgevaardigde wordt gekozen.
3. De groepsraad vergadert ten minste twee maal per jaar of zo dikwijls het groepsbestuur
dit wenselijk oordeelt. De bijeenroeping van de groepsraad geschiedt door schriftelijke of
elektronische mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
(7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Het groepsbestuur dient bovendien een vergadering van de groepsraad bijeen te roepen
indien ten minste een tiende (1/10) van de leden van de groepsraad hierom vraagt. Het
groepsbestuur stuurt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van
de vergadering niet meegerekend, voor de vergadering een agenda aan de groepsraad.
5. Indien aan het verzoek in lid 7 binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de groepsraad overgaan op de wijze
als in lid 6 bepaald of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de leden
van het groepsbestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
de notulen.
6. Toegang tot de vergadering van de groepsraad hebben de leden van de groepsraad,
alsmede degenen, die daartoe door het groepsbestuur en/of de groepsraad zijn
uitgenodigd.
7. Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste de helft (1/2) van het aantal leden van de
groepsraad aanwezig is, voor zover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.
8. Indien het vereiste aantal leden van de groepsraad niet ter vergadering aanwezig is, kan
binnen veertien (14) dagen een nieuwe vergadering worden belegd over dezelfde
onderwerpen.
Tijdens deze vergadering kunnen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de
groepsraad, over die onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
9. Alle stemmingen geschieden schriftelijk. Bij de bepaling van de uitslag van de stemming
tellen de blanco stemmen niet mee. Stemmen via volmachtsverlening is niet toegestaan.
10. Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Staken
de stemmen over personen dan wordt onmiddellijk een vrije herstemming gehouden.
Staken de stemmen wederom, dan beslist het door de voorzitter te trekken lot tussen de
personen die de meeste stemmen hebben gekregen bij de vrije herstemming.

Aannemen/wijzigen Huishoudelijk reglement

1. De groepsraad kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Wijziging van een reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de
groepsraad waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van een
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regelement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering bedraagt ten minste veertien (14) dagen.
3. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de groepsraad ter behandeling van een
voorstel tot reglementswijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden van de groepsraad toezenden en ter
inzage leggen in het gebouw van de groepsvereniging.
4. Tot wijziging van een reglement kan door de groepsraad slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden (2/3) van het aantal leden
van de groepsraad aanwezig is.
5. Indien in de vergadering van de groepsraad, waarin een voorstel tot reglementswijziging
zou worden behandeld, niet het benodigde aantal leden van de groepsraad aanwezig is,
wordt binnen veertien (14) dagen een volgende groepsraad bijeengeroepen, te houden
ten minste één (1) maand na de vorige waarin het besluit tot reglementswijziging kan
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de groepsraad dat aanwezig
is.

1.2 Aanvulling op de statuten
Speltakken

1. Scouting Norvicus bestaat uit de volgende jeugdspeltakken:
a. Bevers (6-8 jaar).
b. Dolfijnen (8-10 jaar).
c. Junior zeeverkenners (10-12 jaar).
d. Senior zeeverkenners (12-16 jaar).
e. Wilde Vaart (16-19 jaar).
2. Scouting Norvicus bestaat uit de volgende plusscouts.
a. Technische Dienst (18+) (TD).
b. Stam (18+).
c. Lidmaatschap van een plusscoutkring mag pas na twee jaar actief leiding zijn. Als
actief leidinglid, mag je (ongeacht leeftijd en jaren actief leiding zijn) tegelijk lid zijn
van de Stam.
d. Uitzonderingen hierop moeten door de Groepsraad worden goedgekeurd
3. De leden binnen Norvicus zijn als volgend toegewezen
a. Jeugdleden:
i.
de leden van de jeugdspeltakken.
b. Kaderleden:
i.
Alle bestuursleden.
ii.
Alle leidingleden.
iii.
Iedereen die een andere functie uitoefent binnen scouting Norvicus, met
toestemming van de groepsraad.
iv.
Functies worden bijgehouden in een samengestelde functieprofiel.
c. Buitengewoon leden:
i.
Technische Dienst:
i. De teamleider en penningmeester zijn kaderlid.
ii. De vertegenwoordiger gekozen door leden van de TD is kaderlid.
ii.
Stam:
i. De teamleider en penningmeester zijn kaderlid.
ii. De vertegenwoordiger gekozen door leden van de Stam is kaderlid.
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Vlootraad

1. De volgende hoofdleidingleden nemen deel aan de Vlootraad:
a. Bevers
b. Dolfijnen
c. Junioren
d. Zeeverkenners

f. Technische Dienst
2. De notulen wordt binnen een maand na de vergadering opgestuurd naar de hoofdleiding.
3. De uitnodiging en agenda wordt minimaal een week van te voren gestuurd naar de
hoofdleiding.
4. In overleg met het bestuur mag de hoofdleiding een plus één meenemen naar de
Vlootraad. Zij zijn binnen de Vlootraad één (1) stem.
5. Op uitnodiging mogen andere leden van Norvicus, of stichting Troephuis, deelnemen aan
de Vlootraad. Zij zijn te gast en hebben geen stem binnen de Vlootraad.
6. De hoofdleiding mag door oponthoud een ander lid van zijn speltak als vertegenwoordiger
sturen naar de Vlootraad. Hij/zij heeft namens zijn/haar speltak spreek- en stemrecht.

Groepsraad
1.
2.
3.
4.

De notulen worden binnen één maand opgestuurd naar alle leden van de Groepsraad.
Aankopen boven €500 hebben toestemming nodig van de Groepsraad.
De hoofdleidingleden worden benoemd door de Groepsraad.
De teamleiders en iedereen die een andere functie uitoefent binnen scouting Norvicus, met
toestemming van de groepsraad en kaderlid is, worden voor 3 jaar benoemd zonder een maximaal
aantal termijnen.
5. Uiterlijk in oktober wordt de jaarplanning van het jaar daarop door de Groepsraad
besproken en goed gekeurd.
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2 Regels en afspraken
WC, keuken en douches

1. Er wordt schoongemaakt doormiddel van een schoonmaakrooster.
2. Op dit rooster staan aanvullende afspraken met betrekking tot het schoonmaken en
schoonhouden van het gebouw.
3. We spreken elkaar aan op het niet nakomen van het rooster.

Alcohol/tabak

1. Er wordt geen alcohol gedronken door personen onder de 18 jaar.
2. Er wordt geen drugs gebruikt tijdens en vlak voor scoutingactiviteiten en op en rond
Norvicus-terrein.
a. Bij constatering volgt royement.
3. Als de bar geopend is, op vrijdagavond en zaterdag, dan wordt er drank gekocht in de bar.
Er wordt dan geen drank op eigen consumptie gedronken.
4. Op zaterdag voor 16.00 uur wordt er niet op Norvicus-terrein gerookt, maar buiten het
terrein en buiten het zicht van de jeugdleden op aangewezen locatie.
5. Tijdens opkomsten voor 16.00 uur wordt er geen alcoholische drank gedronken. Eerder
kan, mits alle jeugdleden, behalve de jeugdleden van Wilde Vaart, weg zijn.
6. Er wordt niet gedronken als er nog gevaren moet worden.
7. Er mag geen sterke drank genuttigd worden op Norvicus-terrein.
8. Er wordt niet gerookt in binnenruimtes.

Gebruik gebouw en terrein

1. Frituren gebeurd in de loods en niet in het gebouw.
a. Voor uitzondering in overleg met de gebouwbeheerder.
2. Bij als laatste weggaan, wordt alles afgesloten en de lichten uit gedaan.
3. Geen loungebanken in het gebouw.
4. Er worden bouwzeilen gebruikt in het gebouw als er geverfd wordt.
5. Het gebouw en terrein zijn geen vaste stalling voor privé eigendom. Tijdelijke stalling gaat
in overleg met gebouwbeheer.
6. Het gebouw is geen vuilnisbelt: je brengt je eigen vuilnis naar het grootvuil en niet naar
scouting.
7. Alleen scoutingboten liggen vast in de haven. Uitzonderingen zijn:
a. De boot heeft een speldoeleinde.
b. De groepsraad hiermee akkoord gaat.
8. Geen jeugdleden op de WiFi.
9. De WiFi is alleen bedoeld voor scouting gerelateerde zaken.
10. Er is een sleutelplan aanwezig.
11. Er zijn aanvullende afspraken tussen scouting Norvicus en stichting Het Troephuis.

Kampvuur

1. Bij het steken van vuur is er blusmateriaal aanwezig.
2. Na gebruik van de kampvuurkuil wordt het vuur gedoofd, opgeruimd en de kampvuurkuil
geveegd.
3. Het vuur mag niet hoger dan ooghoogte.
4. Geen geverfd en/of gelijmd hout (multiplex) dumpen of stoken in de kampvuurkuil.
5. Er mag alleen in het weekend vuur gestookt worden.
6. Bij storm en harde wind wordt er geen vuur gestookt.
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Kampen op het Troephuis

1. Tijdens kamp is iedereen om 17.00 uur weg van het terrein.
a. Tenzij anders aangegeven in overleg met de speltakken onderling.
2. Kampen worden een maand van tevoren gemeld bij de rest van de vereniging via
verhuurcontact.
3. Pas als het kamp afgelopen is, mag er weer van het terrein door leden gebruik gemaakt
worden.
a. Tenzij anders aangegeven in overleg met de speltakken onderling.
4. Het gebouw wordt direct na het kamp schoon en opgeruimd opgeleverd.
5. Lokalen van andere speltakken worden via overleg gebruikt.

Overig afspraken

1. Boete voor te laat betalen van de contributie is €25. Als er niet betaald wordt, wordt het
lid geschorst. Dan dient de contributie plus boete plus contributie volgend seizoen
betaald te worden.
2. Wachtlopen: Er wordt voor en tijdens het wachtlopen niet gedronken. Er is altijd een
kaderlid aanwezig tijdens het wachtlopen.
3. Bij elke speltak dient een leidinglid te zijn met een geldig EHBO-diploma.
4. Foto’s van jeugdleden worden niet op social media geplaatst zonder toestemming van
ouders. Deze toestemming is geregeld via het inschrijfformulier.
5. Er is een privacyverklaring opgesteld en openbaar beschikbaar.
6. Elke vrijwilliger en plusscout van scouting Norvicus dient een VOG te overleggen naar het
bestuur.
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3 Wachtschip ms Norvicus
Interne regels

1. De aanwijzingen welke gegeven worden door leden van de Technische Dienst (TD) worden
opgevolgd.
2. Reddingsvesten moeten verplicht aan boord zijn, Tijdens het varen kan de TD de
opvarenden verplichten deze aan te doen.
3. In de slaapruimten is het niet toegestaan eten en drinken te nuttigen.
4. Tijdens het varen mag er door de leiding alleen gerookt worden op het voordek of indien
de situatie het vereist op een andere door TD aangegeven plaats.

5. Tijdens kamp dienen de toiletten/wasplaats en keuken tenminste 2 keer per dag te
worden schoongemaakt.

Veiligheid

1. Vuurkorven en vuurtonnen op het dek zijn verboden, alleen verhoogde barbecues zijn
toegestaan.
2. Het is voor jeugdleden verboden om tijdens het varen in de gangboorden en voorbij de
voorzijde van de stuurhut te komen dit i.v.m. veiligheid.
3. Het is voor de jeugdleden en leiding verboden om zonder toestemming van de TD in de
stuurhut en woning1 te komen.
4. De machinekamer mag alleen betreden worden onder begeleiding van de TD i.v.m.
veiligheid.

Overig

1. De bovenstaande regels zijn te allen tijde van kracht, de speltak mag alleen van deze
regels afwijken met toestemming van het aanspreekpunt TD of degene die op dat
moment zijn vervanger is.
2. Materiaal zoals tafels en banken e.d. welke op het wachtschip aanwezig zijn mogen
alleen met toestemming van het aanspreekpunt TD op een andere locatie dan het schip
gebruikt worden.

1

Stuurhut en woning zijn privé vertrekken van de TD

9

